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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penggunaan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran IPA di kelas III SDPN 

Sabang, berikut ini dikemukakan kesimpulan dan saran-saran bagi pihak yang 

terkait. 

A. Kesimpulan 

  Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw baik dilaksanakan dalam pembelajaran, ini terbukti 

efektif dalam menanamkan pemahaman  konsep. Dalam kegiatannya, 

guru membuat RPP dan menyiapkan alat peraga serta LKPD. Peserta 

didik belajar secara berkelompok yang tiap kelompok terdiri atas empat 

orang. Di samping itu keheterogenan peserta didik dalam kelas harus 

lebih diperhatikan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal lagi. 

Adapun langkah pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw adalah sebagai berikut : Fase satu yaitu 

menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Fase dua yaitu, 

menyajikan informasi. Fase tiga yaitu mengorganisasikan peserta didik ke 

dalam kelompok-kelompok belajar, membentuk kelompok induk dan 

memberi nomor urut sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Fase 
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empat yaitu membantu kerja kelompok dalam belajar, kelompok ahli 

berdiskusi untuk membahas permasalahan yang ada dalam kartu 

pembelajaran. Fase lima yaitu mengetes materi, kelompok ahli kembali ke 

kelompok induk dan saling melaporkan hasil diskusi, kemudian 

mempresentasikan hasil diskusinya. Fase enam yaitu memberikan 

penghargaan berupa penguatan tentang materi. 

2. Aktivitas peserta didik selama pembelajaran pada mata pelajaran IPA 

dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 

menjadi lebih bermakna, karena peranan guru sebagai fasilitator yaitu 

membantu peserta didik belajar berkelompok dan membimbing peserta 

didik dalam kegiatan belajar kelompok. Aktivitas peserta didik terjadi 

peningkatan baik aktivitas belajar maupun aktivitas sosial. Aktivitas sosial 

yang muncul adalah kerjasama, tanggung jawab, mengemukakan 

pendapat, dan memutuskan masalah secara demokratis. Agar aktivitas 

peserta didik dapat terkondisikan dengan baik diusahakan supaya jumlah 

peserta didik jangan terlalu banyak atau melebihi kuota karena guru akan 

mengalami kesulitan dalam membimbingya. 

3. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA setelah menggunakan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw menunjukkan adanya 

peningkatan. Hasil yang diperoleh sudah dapat melebihi nilai KKM pada 

mata pelajaran IPA. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi secara individu 

pada tiap siklus . Adapun hasil rata-rata evaluasi secara individu adalah 

sebagai berikut : Siklus I  adalah 68,25 dan Siklus II  adalah 78,25.  
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Secara keseluruhan hasil belajar peserta didik menunjukkan peningkatan 

yang berarti. 

B. Saran 

  Dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan pembelajaran IPA di 

SD berikut ini dikemukakan beberapa saran. 

1. Bagi Guru SD 

a. Penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw perlu 

dijadikan model alternatif dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif 

tipe Jigsaw guru dapat meningkatkan aktivitas peserta didik secara 

optimal, sehingga peserta didik terlibat secara aktif, menumbuhkan 

minat belajar, memotivasi peserta didik, serta dapat menanamkan 

sikap sosial dan perilaku sosial dari model pembelajaran yang 

digunakan, sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Di 

samping itu, penggunaan model pembelajaran ini akan memberikan 

suasana belajar yang baru dan menyenangkan bagi peserta didik. 

b. Sebelum melaksanakan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw, 

hendaknya guru memperhatikan kurikulum, kondisi peserta didik, 

kondisi lingkungan, kondisi guru, kalender pendidikan, dan 

sebagainya. Agar pelaksanaan penelitian tidak terburu-buru karena 

materi/pokok bahasan sudah mau habis. 

c. Sebelum menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw, 

guru hendaknya mengkaji tentang model tersebut lebih mendalam 
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karena dalam tipe Jigsaw ada beberapa jenis agar lebih memantapkan 

tipe Jigsaw mana yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya 

dan kondisi serta perkembangan peserta didik. Dalam merencanakan 

pembelajaran harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh baik RPP, 

kartu pembelajaran, LKPD, evaluasi individu dan instrumen lainnya, 

sehingga pada saat pelaksanaanya dapat berlangsung sesuai dengan 

yang diharapkan. 

2.  Bagi Kepala Sekolah 

  Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebuah acuan untuk 

mengetahui tingkat perkembangan peserta didik dan tingkat kemampuan 

guru dalam meaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

  Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan guru dapat menjadi 

pijakan bagi  Kepala sekolah dalam menilai guru-gurunya untuk mengisi 

DP3 agar nilai yang diberikan kepada guru bukan hanya nilai kedekatan 

dengan Kepala Sekolah tetapi berdasarkan profesionalisme keguruan.   

3. Bagi Pengawas SD 

  Dengan adanya hasil penelitian ini semoga dapat memacu 

pengawas dalam membimbing sekolah yang menjadi binaanya agar dapat 

memulai melakukan penelitian sebagai ciri guru yang profesional. 

Sehingga guru-guru binaanya tidak berkelut dalam pembelajaran 

konvensional. 

  Hasil penelitian yang dilakukan guru di sekolah binaannya dapat 

dijadikan dasar bagi pengawas untuk merekomendasikan guru tersebut 
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dalam jenjang kariernya. 

4.  Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung 

  Hasil penelitian ini semoga dapat menggugah Bapak Dinas 

Pendidikan untuk mngalokasikan dana bagi guru yang akan melaksanakan 

penelitian. Karena hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif 

model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan setiap 

tahunnya dan meningkatkan iklim pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik serta dapat menanamkan sikap sosial dan perilaku sosial, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara optimal.  

   Oleh karena itu, diharapkan Kepala Dinas Pendidikan dapat 

memotivasi guru-guru  melalui pengawas sekolah agar mau melakukan 

penelitian baik dengan  mengembangkan model pembelajaran Kooperatif 

tipe Jigsaw  maupun model pembelajaran lainnya. 

 

 

 

 

  


